
De Languedoc-Roussillon is het 
minder bekende, maar daarom niet 
minder interessante deel van de Zuid 
Franse mediterrane kust dat van de 
Spaanse grens net onder Perpignan 
tot aan Saintes-Maries-de-la-Mer in 
de Camarque loopt.

De Languedoc-Roussillon (ook wel 
bekend als La Région) staat vooral 
bekend om zijn wijnen, uitstekende 
gastronomie en historische steden zoals 
Montpellier met zijn smalle straatjes, 
pleintjes, en bezienswaardigheden 
en het 45 minuten verderop gelegen 
Nîmes met zijn overvloed aan Romeinse 
erfgoed. Le Pont du Gard (het aquaduct 
aan de rivier de Gard), de arena, het 
Maison Carrée en de Temple de Diane 
in Nimes trekken bezoekers van over 
de hele wereld. Hotel Imperator is 
“the place to be” in Nimes. Hier waren 
in het verleden onder andere Ernest 
Hemingway, Pablo Picasso, Ava Gardner 
en Jean Cocteau regelmatige gasten.
Golfers kunnen in de Languedoc-
Roussillon uit maar liefst 21 golfbanen 
van divers karakter langs de kust en in 
het binnenland kiezen. Keuze te over 
dus, wij bezochten er acht voor u.
Golf de Massane ligt slechts 20 minuten 
van het vliegveld van Montpellier en 
daarom een mooi begin van de trip. 
Deze championship course van de 
hand van Ronald Freame. is een vlakke 
parkbaan met brede fairways met reliëf, 
uitdagende waterhindernissen en goed 

bewaakte greens. Golf de Massane 
maakt deel uit van een complex met 
een eenvoudig drie sterren golf hotel 
met zwembad, restaurant en bar. 
Daarnaast is er ook nog een par 27 
negen holes pitch & put baan aanwezig.
Golf de Nîmes Campagne is een 
geonduleerde parkbaan op een 
oud landgoed. Hoewel nog relatief 
jong (1970) ademt de baan de sfeer 
en traditie uit van een veel oudere 
golfbaan dankzij de eeuwen oude 
bomen waar de holes doorheen 
meanderen. Het clubhuis is een mini 
kopie van een deel van het Witte Huis 
in Washington en heet toepasselijk 
“The White Home”. Smalle fairways en 
snelle verhoogde en goed bewaakte 
greens vragen om uiterste precisie 
en vaardigheid. De baan is sereen en 
oorverdovend stil, hier glijdt alle stress 
als vanzelf van je af. 
Golf de Nimes Vaquerolles daarentegen 
is een moderne uitdagende 
heuvelachtige parkbaan uit 1990 waarbij 
vooral moet worden getracht  uit de 
stekelige garrigue te blijven die de 
baan met zijn uitbundige bloei geel 
kleurt. De verzorging van de baan is 
van hoge kwaliteit en de snelle greens 
vragen om veel gevoel en controle. Na 
het spelen is het goed toeven op het 
overdekte terras dat uitkijkt over de 
baan.

Golf du Domaine de Falgos ligt op 
een hoogte van 1.100 meter in het 

Catalogne gebergte niet ver van de 
grens met Spanje en staat garant 
voor spektakel en uitdagend golf. 
Spannende hoogteverschillen en 
imponerende uitzichten maken een 
rondje tot een onvergetelijke ervaring 
waarbij het fototoestel waarschijnlijk net 
zo vaak ter hand wordt genomen als de 
clubs. Vooral vanaf de green van hole 
12 is het uitzicht “tres magni� que”!
Saint Cyprien Golf Resort is een vlakke 
mediterrane golfbaan met drie lussen 
van 9 holes (Etang, Canigou en La 
Forêt) waardoor je drie verschillende 
combinaties van 18 holes kan spelen 
tijdens je verblijf. De baan ligt op 500 
meter van de zee en de twee Schotse 
baanarchitecten Tomlinson & Wright 
hebben hier en daar wat Schotse 
accenten aan de baan meegegeven die 
zijn terug te vinden in sommige bunkers 
en links styled holes.

Golf Saint Thomas bij Béziers is een 
vlakke mediterrane parkbaan met hier 
en daar wat lichte ondulatie. Ook hier 
geven de stekelige geel bloeiende 
garrigue struiken kleur aan de baan. 
Bosholes en meer open waterholes 
wisselen elkaar af en bieden een 
afwisselende ronde met steeds andere 
uitdagingen.

Le Cap d’Agde Golf International 
ligt weliswaar aan de zee, maar die 
is slechts vanaf enkele holes te zien. 
De baan is ontworpen door Ronald 

Fream (Alisez Course en Azur Course) 
en Alain Prat (Volcan Course) die de 27 
holes overal de natuurlijke contouren 
en accidentatie van het terrein hebben 
laten volgen. Een klassieke mediterrane 
golfbaan met afwisseling en uitdagende 
holes.

Golf Fontcaude Juvignac is dé plek om 
met een groep(je) naar toe te gaan. Het 
van alle gemakken voorziene 3 sterren 
Golf Hotel Montpellier Juvignac kijkt 
uit op de uitgebreide oefenfaciliteiten 
en een aantal holes van de licht 
geonduleerde parkbaan. Het is deze 
ondulatie die voor meer uitdaging zorgt 
dan men in eerste instantie verwacht. 
Ongelijke liggingen en de hier en daar 
overvloedige begroeiing langs de 
fairways maken deze baan uitdagend 
voor spelers van elk niveau. 
Van Juvignac is het 30 minuten rijden 
naar het vliegveld, een perfecte baan 
dus om de golftrip te beëindigen.
Twee sterke selling points van de 
Languedoc-Rousillon zijn de betaalbare 
greenfees (€40,00 - €75,00) en het 
klimaat. Behalve in de bergen kan her 
het hele jaar door gegolfd worden 
waarmee het een onbekende maar 
perfecte golfbestemming is.

Tekst en foto’s: Eric Veenhuyzen / 
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Info:  
www.destinationssuddefrance.com
www.languedocroussillon.nl
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Spectaculair gelegen aan de Costa del Sol

Smaakvol golfresort aan drie beroemde 
18-holesbanen. 7 nachten, 2 x toegang spa, 
autohuur en 3 greenfees.

Een Aziatische droom aan de Costa Blanca

Een buitengewoon 5-sterrenresort met 2 
Jack Nicklaus banen. 7 nachten, 7 diners incl. 
drankjes, autohuur en 3 greenfees.

Gevorderden clinic aan de Costa de la Luz

Golfles onder leiding van een ervaren PGA 
A-pro. 7 nachten semi all-inclusive, 12 uur les, 
autohuur en 5 greenfees.

La Cala Golfresort VA.  679,-   629,- Barcelo Asia Gardens VA. 1108,-   983,-Golfresort El Rompido VA.  919,-   869,-

EXTRA VOORDELIG NAAR DE SPAANSE ZON 
Boek snel, want op = op

AFSLAAN IN DE ZON?
Last-minute reizen naar Spanje

KORTING

TOT
€ 141,-

KORTING

€ 50,-
KORTING

€ 125,-

023 - 556 96 88
ma - vrij  09.00 - 17.00 uur


